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Kamerling: ‘De Nederlandse zorgmarkt is aantrekkelijk’ 

 

Als eerste zorgverzekeraar in ruim tien jaar slaagde IptiQ er in de Nederlandse markt te 

betreden – als buitenlandse speler nog wel.Marco Kamerling (47) ziet veel kansen. 

 

‘Sorry, ik heb soms een beetje moeite om de Nederlandse woorden te vinden,’ zegt Marco 

Kamerling. Zijn zinnen zijn doorspekt met Engelse woorden. De Nederlander vertrok in 1992 

als semi-profvoetballer naar Zwitserland. ‘Ik voetbalde bij FC Twente en ging naar eerste 

divisieclub FC Chur. Ook als u verstand van voetbal hebt, kent u die club niet,’ zegt hij 

lachend. 

 

Zijn carrière voltrok zich geheel in het buitenland, vooral bij zorgverzekeraars in Zwitserland 

– en met een uitstapje van drie jaar in Azië. Nu brengt zijn werk hem op 47-jarige leeftijd 

alsnog naar Nederland. Althans, een deel van de tijd. Voor het eerst sinds het Nederlandse 

zorgstelsel werd hervormd in 2006, is er namelijk een nieuwe zorgverzekeraar op de markt 

gekomen: IptiQ, onderdeel van Swiss Re, een wereldwijd opererende herverzekeraar. 

Kamerling is als chief marketing officer van Swiss Re de hoogste Nederlander die betrokken 

is bij deze toetreding. 

 

‘We zijn tevreden, al daalde aantal klanten’ 

Het daadwerkelijke ‘verzekeren’ overlaten aan andere partij 

 

De komst van IptiQ is bijzonder. Eerdere pogingen van ervaren mensen uit de zorg – zoals 

Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg – strandden: te complex. ‘Toch hebben wij niet veel 

drempels ervaren,’ zegt Kamerling, ‘maar wij zijn dan ook niet bij nul begonnen.’ IptiQ nam 

de zorgverzekeringen van Promovendum, Besured en National Academic over. Het zijn 

merken die het daadwerkelijke ‘verzekeren’ achter de schermen overlaten aan een andere 

partij. Jarenlang was dat de grote zorgverzekeraar VGZ, maar sinds 1 januari is dat IptiQ. Het 

dochterbedrijf van Swiss Re – vooral bekend als verzekeraar van orkanen en andere grote 

rampen – had daardoor in één klap zo’n 200.000 Nederlandse verzekeringsklanten. Met een 

kapitaalkrachtig moederbedrijf bleek het een stuk makkelijker om de zorgmarkt te betreden, 

dan met gedetailleerde kennis van de Nederlandse zorg. 

 

Waarom is de Nederlandse zorgmarkt aantrekkelijk voor IptiQ? Kamerling kijkt als relatieve 

buitenstaander naar dat zorgstelsel. ‘Wat aantrekkelijk is, is dat er wel strenge regelgeving is, 

maar dat toezichthouders tegelijk ook concurrentie tussen verzekeraars aanmoedigen. Dat 

verlaagt de kosten. Als je één nationale aanbieder hebt, ontbreekt die prikkel per definitie.’ 

 

Wie is Marco Kamerling? 
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Kamerling deed het gymnasium in Almelo. Vertrok als voetballer van FC Twente naar 

Zwitserland. Hij studeerde economie in Zürich. Werkte bij zorgverzekeraars in Zürich, Bern 

en Dübendorf. Vertrok in 2015 als consultant naar Hongkong. Ging in 2016 terug naar 

Zürich, voor een baan bij Swiss Re. Is getrouwd en heeft twee zonen. 

Gedomineerd door vier grote spelers 

 

De Nederlandse markt voor zorgverzekeraars wordt gedomineerd door vier grote spelers. Alle 

verzekeraars zijn van Hollandse bodem. Kamerling hoopt ervan te profiteren dat Swiss Re 

ook in het buitenland ervaring heeft opgedaan met zorgverzekeringen – kennis die bij de 

Nederlandse aanbieders ontbreekt. ‘Zorgverzekeringen zijn per definitie heel lokaal 

georganiseerd, omdat de politiek het stelsel bepaalt.’ Kennis verspreidt zich daardoor 

moeilijker over landsgrenzen, dan bij andere verzekeringsproducten, zoals 

schadeverzekeringen. 

 

Door als enige Nederlandse speler wel buiten de landsgrenzen actief te zijn, hoopt Kamerling 

een voorsprong op te bouwen. Bijvoorbeeld op het gebied van preventie en chronische 

ziekten. Als je een chronische ziekte beter kunt managen dan de concurrent, bijvoorbeeld 

door preventie, of door vernieuwende zorgmethoden, dan zit daar economische waarde in, 

zegt Kamerling. ‘Bij wie koop je zorg in, wat doe je aan preventie? Competitie tussen 

zorgverzekeraars zorgt uiteindelijk voor betere dienstverlening, tegen lagere kosten.’ 

 

Geld verdienen aan gezondheidszorg is nog steeds een gevoelig punt, maar volgens 

Kamerling zorgt de marktwerking van het Nederlandse zorgstelsel juist voor goede zorg. 

Zeker nu de toezichthouders verzekeraars steeds meer stimuleren om juist zieke en oudere 

mensen te verzekeren, en zich niet alleen maar te richten op jonge, hoogopgeleide mensen die 

weinig zorgkosten maken. Dat laatste deed onder meer Promovendum. Toch is Kamerling 

positief over de koers van de toezichthouder. ‘Als verzekeraars worden gestimuleerd om beter 

te zorgen voor chronisch zieken, profiteert uiteindelijk iedereen daarvan.’ 

 

Geen perfecte start 

 

Promovendum stond jarenlang te boek als goedkope zorgverzekering. IptiQ zag zich echter 

gedwongen om de premies dit overstapseizoen flink te verhogen. De verzekeraar werd 

namelijk hard geraakt doordat de overheid verzekeraars langzaamaan ‘afstraft’ voor een te 

groot aantal jonge verzekerden, en het aannemen van ouderen en zieken stimuleert. Geen 

perfecte start voor het nieuwe IptiQ zou je denken. Toch is Kamerling uitermate tevreden. 

‘Het aantal verzekerden is iets gedaald, maar verder is het heel goed gegaan. We hadden geen 

negatieve verrassingen.’ 
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IptiQ wil minimaal zeven jaar in Nederland blijven. ‘Onze toewijding aan de Nederlandse 

zorg is groot. We nemen de tijd om onze merken verder te ontwikkelen.’ Voor de 

Nederlander Kamerling betekent dat vooral veel vliegen tussen zijn woonplaats Zürich en zijn 

geboorteland. Vlak voor het interview kwam hij aan op Schiphol. Hij wilde dan ook graag 

afspreken in een hotel vlak bij de luchthaven, zijn koffer nog bij de hand. Na afloop van het 

interview volgt direct een telefoonafspraak in Zwitsers-Duits. Misschien normaal in het 

internationale zakenleven, maar nieuw voor de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt. 
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